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COMUNICACIÓ 1: Trastorno Límite de la Personalidad: Sobre la 
inadecuación de una Política Criminal tendente al desistimiento 
 
 
Dra. Miryam Al-Fawal / Dr. Bernat-N. Tiffon.  
 
La elaboración y posterior puesta en marcha de diferentes políticas criminales 
encaminadas  al desistimiento  del victimario, encuentra un óbice insalvable en 
el supuesto de los sujetos que padecen Trastorno límite  de la personalidad. 
Sobre un caso concreto de nuestro estudio, entorno a un homicidio consumado, 
intentaremos explicar las lagunas, que las políticas criminales han tenido 
respecto a este grupo de victimarios. 
 Los sujetos con Trastorno Límite de la Personalidad (TLP), se hallan 
circunscritos en el “Clúster B” de los Trastornos de la Personalidad 
(pertenecientes a la dimensión pre-psicopática) que se hallan definidos en los 
manuales diagnósticos internacionales DSM-IV-TR (APA) como en el CIE-10 
(OMS), siendo descritos con unos concretos criterios clínicos fácilmente 
diagnosticables. El Tribunal Supremo, no considera a los sujetos afectos de 
Trastornos de la Personalidad como inimputables, aunque si, en ocasiones, la 
responsabilidad criminal se ve disminuida, siempre y cuando se demuestre que 
al momento de la perpetración del hecho delictógeno, el victimario se hallaba 
inmerso en un episodio de esta tipología y que era padecedor de la misma. 
Sin embargo, esta disfunción mental -al tratarse de un trastorno de la 
personalidad- la padecerán de por vida, si bien la misma puede remitirse si el 
paciente se adhiere y/o se vincula a una intervención psicoterapéutica y un 
tratamiento psicofarmacológico eficaz que le pueda permitir modular y 
vehiculizar su comportamiento dentro de los parámetros de una persona adulta 
normal. Así las cosas, estos sujetos, al tener sus facultades conservadas (según 
constante Jurisprudencia), serán juzgados, condenados y penarán la ejecución 
de la pena privativa de libertad, en un establecimiento penitenciario, cuya 
finalidad es la reinserción. 
 
 Entendemos inadecuada dicha medida dado que, el hecho delictivo  se 
perpetra debido a la propia impulsividad patológica originada en una 
adolecida constitución psíquica, e incluso, en algunos casos, orgánico. 
Obviamente no les será impuesta una medida de seguridad, al no ser 
considerados inimputables, pero debemos pensar que de no vincularse a 
tratamiento alguno dentro del establecimiento penitenciario, dichos sujetos, 
tendentes a cometer delitos contra las personas y el patrimonio, se convertirán 
en un grave problema por la heteroagresividad que presentan dentro del 
mismo centro. 
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Así, estos supuestos no han sido, en absoluto tenidos en consideración en las 
políticas criminales existentes en nuestro país y, por ende, las mismas, aunque 
consiguieran la utopía de la plena eficacia, no conseguirían nunca el 
desistimiento de esta tipología conductual de sujetos. Estos quedarán  relegados 
a un limbo dentro de la fenomenología criminal, que entraña una peligrosidad 
evidente en el medio Penitenciario y también fuera de los mismos, dado que, 
reiteramos la pena privativa de libertad, no inhibirá en absoluto el control de 
sus impulsos, sin que  haya sida diseñado estrategia alguna para el supuesto en 
cuestión. 
 
 
COMUNICACIÓ 2: El desenvolupament del SAPROF - versió per joves 
 
Ed Hilterman, Justa Mesura 
 
Objectius: La versió pilot de l'Avaluació Estructurada de Factors de protecció 
per al risc de violència - la Versió per joves (Structured Assessment of 
PROtective Factors for violence risk – Youth Version (SAPROF-YV) es va testar 
en dues institucions psiquiàtriques forenses per joves. En la presentació 
s'explicarà la versió pilot del SAPROF-YV i els resultats d'aquests estudis. Els 
resultats es compararan amb els obtinguts pel SAVRY i es faran diferenciacions 
per gènere (nois i noies). A més a més, es compartiran suggeriments per a la 
millora de l'eina i es descriurà el procés que s’està duent a terme per arribar a la 
versió final del SAPROF-YV. 
 
Justificació: En els darrers anys, els factors de protecció han anat guanyant cada 
cop més importància en l'avaluació de risc de violència. El SAPROF es va 
desenvolupar com a eina específicament per a l'avaluació de factors de 
protecció, pensat per ser utilitzat per complementar l'avaluació de risc de 
violència en adults d’eines de valoració del risc com el HCR-20/HCR-20V3. 
S’han trobat bons resultats amb el SAPROF en mostres d’adults diferents. En 
resposta a la demanda dels professionals que treballen en el tractament en 
justícia juvenil per centrar-se més en factors de protecció, s’ha desenvolupat 
recentment una versió per joves del SAPROF. El punt de partida per a aquesta 
eina ha estat una revisió de la literatura existent totalment nova ja que es va 
centrar exclusivament en joves. Després d’elaborar una versió pilot de 
l'instrument, s’han realitzat diversos estudis pilot per mitjà de validació 
empírica i testatge de bèta clínic. 
 
Mètodes: El SAPROF-YV es va validar amb estudis retrospectius en dues 
institucions forenses de justícia juvenil. 
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Resultats: S'explicarà el recentment elaborat SAPROF-YV així com els primers 
resultats d'estudis pilot (N=110). 
 
Conclusions: La versió final del SAPROF-YV es va redactar primer en 
neerlandès i s'està traduint actualment a l’anglès. Està pensat per ser utilitzat a 
més a més d’eines centrades en el risc com el SAVRY. 
 
 
COMUNICACIÓ 3: Tractament psicològic d’un assassí en sèrie des del 
centre penitenciari. Anàlisi dels factors de risc i protecció enfocats al 
desistiment. 
 
Henar Galán Mañas 
 
 
Resum  
 
Parlar de desistiment en un medi penitenciari, implica parlar del tractament que 
rep un subjecte per tal de motivar-lo al canvi, disminuir la seva perillositat i 
donar-li eines per portar un estil de vida més saludable. En aquesta 
comunicació exposem el cas d’ un assassí en sèrie que confessà fins a 11 
assassinats (9 dones i 2 homes) esdevinguts en un període de 14 mesos. 
Exposem el diagnòstic dels factors de risc que actuaren com a desencadenants 
dels delictes, considerant tant els distants (biogràfics, personalitat, cognitius i 
socials) com els pròxims (situacionals i contextuals), així com la fantasia de 
realització del desig no complert en la realitat exterior (Garrido, 2000), 
Considerem també les etapes de canvi per les que passa el subjecte segons el 
Model Transteòric de canvi de Prochaska i Diclemente (1992), l’abordatge 
terapèutic en cada una de les etapes en funció de les necessitats individuals vers 
el desistiment. Finalment, s’avaluem els índex de millora o protecció amb 
relació als factors de risc i els factors pendents d’abordatge. El cas exposat és 
fruït del tractament individual al Centre Penitenciari on es troba ingressat el 
subjecte. La metodologia d’anàlisi de dades és narrativa i qualitativa, basada en 
l’entrevistes individuals, anàlisi del discurs i categorització d’aquest. El marc 
teòric de referència respecte al tractament correspon bàsicament als 
plantejaments cognitius-conductuals, als principis de necessitat i d’avaluació de 
riscos (Gendreau, 1996), les tècniques de prevenció de recaigudes, l’entrevista 
motivacional (Miller & Rollnick, 2002), tècniques de counseling. 


